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        Αθήνα 06/05/2011 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Συνάδελφοι, 

 Το ∆.Σ. του ΕΤΕΠ ΕΜΠ συµµετέχει στην Απεργία στις 11 του Μάη. Η 

κρισιµότητα της απεργίας είναι πολύ µεγάλη. ∆εν είναι µια ακόµη απεργία. Να 

κάνουµε αυτή την απεργία αρχή νέων αγώνων. Πρέπει να πληµµυρίσουν τώρα οι 

δρόµοι µε ανθρώπους, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς. Να µην επικαλούνται η 

τρόικα και η κυβέρνηση τη συναίνεση των εργαζοµένων. 

Η κυβέρνηση κλιµακώνει τον πόλεµο εναντίον των κατακτήσεων του λαού µε 

νέο κύµα αντιλαϊκών µέτρων: µείωση µισθών και συντάξεων, τσεκούρωµα 

επιδοµάτων, κατάργηση ωραρίων (ήδη έχει πάει στην Βουλή το 40ωρο για τους 

δηµοσίους υπαλλήλους), Συλλογικών Συµβάσεων, νέα φορολογικά βάρη, 

ιδιωτικοποιήσεις, ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας,. Ετοιµάζεται νέα επίθεση στο 

Ασφαλιστικό µε την κατάργηση των Βαρέων κι Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΒΑΕ), 

την απαλλαγή της εργοδοσίας από ασφαλιστικές εισφορές, πετσοκόβονται οι 

επικουρικές συντάξεις. Όλα είναι µέτρα που ενισχύουν το κεφάλαιο και την 

κερδοφορία του. 

Για αυτό επιβάλλεται να δυναµώσει η ταξική ενότητα και συσπείρωση. Μόνο 

έτσι  µπορούµε να γίνουµε ισχυροί και να αντεπιτεθούµε. Αδύναµοι είµαστε, όταν ο 

καθένας είναι µόνος του.  

Καµία εµπιστοσύνη σε ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ! Οι θέσεις τους και το πλαίσιο 

δράσης που προτείνουν είναι άσφαιρα πυρά. Είναι ευθυγραµµισµένα µε την κεντρική 

πολιτική γραµµή του κεφαλαίου και της κυβέρνησης, αφού προβάλλουν ως διέξοδο 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, δηλαδή της κερδοφορίας του 

κεφαλαίου, που είναι η γενεσιουργός αιτία της οικονοµικής κρίσης.  

Προσπαθούν να αφοπλίσουν την αγανάκτηση του λαού, αφού παρουσιάζουν 

τα ελλείµµατα, το µνηµόνιο και την τρόικα ως υπαιτίους για τη δεινή κατάσταση που 

βιώνουν οι εργαζόµενοι, αθωώνοντας έτσι την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που δήθεν 

αναγκάζεται να πάρει σκληρά µέτρα. 



Κρύβουν την αλήθεια, ότι όλα τα µέτρα που παίρνονται ήταν στο Πρόγραµµα 

του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, γιατί αυτό απαιτούσε το συµφέρον των µονοπωλίων.  

Έχουµε την ευκαιρία µπροστά στα χειρότερα που έρχονται να αντιστρέψουµε 

την κατάσταση. ∆εν έχουµε άλλη επιλογή. Τα 75 δις που θέλει να µαζέψει η 

κυβέρνηση για το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, θα επιχειρήσει για άλλη 

µια φορά να τα αντλήσει από το εργατικό – λαϊκό εισόδηµα προς όφελος των 

µεγάλων επιχειρήσεων. Όλα τα άλλα περί προστασίας αδυνάτων, πάταξης της 

φοροδιαφυγής και άλλα συναφή είναι εξολοκλήρου παραπλανητικά και ψευδή. 

Απορρίπτουµε και καταδικάζουµε τα νέα µέτρα. 

Απαιτούµε και διεκδικούµε: 

-   ∆ουλειά για όλους, µόνιµη και σταθερή. 

-   Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Αυξήσεις στους 

µισθούς και τις συντάξεις τώρα. 

-   Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ για όσο διάστηµα διαρκεί η ανεργία. 

-   Παροχή ιατροφαρµακευτικής κάλυψης σε όλους, χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. 

-   Κάτω τα χέρια από τα Βαρέα κι Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ) και 

ένταξη νέων επαγγελµάτων στη λίστα των ΒΑΕ. 

-    Σύνταξη στα 60 για τους άντρες και τα 55 για τις γυναίκες. 

-    Επαναφορά της 13
ης
 και 14

ης
 σύνταξης και του 13

ου
 και 14

ου
 µισθού. 

-    Κατάργηση των αντιασφαλιστικών κι αντεργατικών νόµων. 

-    Καµία µείωση στις επικουρικές συντάξεις. Κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ. 

-    Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. 

-    Μείωση 30% της τιµής στα τιµολόγια των πρώην ∆ΕΚΟ. 

-    Φορολογία του κεφαλαίου µε 45% 

-    Κατακόρυφες µειώσεις των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για 

εργαζόµενους και συνταξιούχους. ∆ωρεάν µετακινήσεις για ανέργους, τη 

µαθητική και σπουδάζουσα νεολαία.  

Όλοι στην απεργία στις 11 Μάη και στη συγκέντρωση στην Οµόνοια στις 10π.µ. 

Για το ∆.Σ. 

     Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραµµατέας 

     Μ.Πετρίδης   Ε.Σούµα 


